HILLERØD NU
– OG BESTEMT

OGSÅ I FREMTIDEN!
Hillerød Byforum i fuld fart med
tiltag, der skal gøre bymidten
mere indbydende
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MED ØRERNE FOLDET GODT UD

Dialogen er vigtigt for den konstruktive udvikling

I marts 2017 blev foreningen Hillød Byforum skabt.

Foto: Tore G. C. Rich
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Når en masse aktører, som traditionelt ikke arbejder sammen, mødes og lytter til hinanden med ørene foldet godt ud, opstår der en konstruktiv dialog.
Dér er erfaringen fra Hillerød Byforums første trekvarte år. Meningen er at ved at
inddrage en masse med forskellig viden og erfaring, så kommer der nye, spændende
ting ud af det.
- Vi har en fantastisk spændende historie og vi skal være stolte af vores by. Men nogle
gange glemmer vi at fortælle om de mange spændende ting. Vi skal gøre bymidten
attraktiv at færdes i – og derfor handler det om at få endnu flere til at støtte op om
fællesskabet: Det er i kraft af fælleskabet, at vi har fået sat så mange ting i gang, fremhæver citykoordinator Mette Kragh Faurholdt fra Hillerød Byforum.
Der er en masse positive vibrationer, som det gælder om at udnytte:
Hillerød Kommune har således gennem flere år været inde i en flot vækst – og det
stopper ikke lige med det samme: Antallet af arbejdspladser vokser og det gør, at
også Hillerød Kommune vokser, og de 50.000 indbyggere i 2017 vil frem til 2026 øges
med omkring 9.000; en vækst på knapt 18 %.
Forude venter blandt andet dét, som Hillerød Kommune kalder »En strålekrans af by
og land«, og som drejer sig om udviklingen af den nye bydel i områderne umiddelbart
syd for FrederiksborgCentret med bl.a. det nye supersygehus og Faurholms jord.

OPLEVELSER SKAL TRÆKKE FOLK TIL HILLERØD

Der blev i mange år afholdt
loppemarked på Torvet.

Og spørger man Erik Helmer Pedersen, der er direktør for videncentret C4, som bl.a.
arbejdet med erhvervsudviklingen af Hillerød Kommune, er der et meget vigtigt element i den fortsatte vækst:
- Bymidten skal være et sted, hvor det er rart og nemt at komme til. Og butikkerne skal
udøve en god service. Helheden skal give en oplevelse – ellers ligner vi alle andre
byer og risikerer, at folk kører til andre byer for at handle eller køber ind på internettet.
Erik Helmer Pedersen tilføjer også, at udgangspunktet er rigtig godt, fordi Hillerød er
et naturligt handelscentrum midt i et område med 300.000 indbyggere. Men der skal
fortsat arbejdes målrettet på udviklingen.

KOMMUNEN KASTEDE BOLDEN

Men kan også sige, at Hillerød Byforum
greb dén bold, som Hillerød Kommune
kastede med vedtagelsen 24. september
2014 af visionen for Hillerød Bykerne
under sloganet: »Hillerød – fra købstad til
mødestad«.
Efterfølgende blev der nedsat grupper til
at se på, hvordan dette slogan kan omsættes til handling, der gavner byen. Og
det førte så helt naturligt til, at Hillerød
Byforum blev stiftet i marts 2017.

BESTYRELSEN I HILLERØD BYFORUM

Hillerød Cityforeningen (gaderne) og SlotsArkaderne:
Morten Buch, Christina Nymand Nielsen, Mads Pfeiffer og Jacob Sundberg.
Hillerød Kommune:
Kirsten Jensen (S), Louise Colding (S), Dragan Popovic (V) og Søren P. Østergaard (V).
Ejendomsejerne: Per Kampfeldt, Jesper Steen Lorentzen og Pia Lynggaard.
Liberale erhverv: Erik Turley.
Kultur: Carsten Larsen (formand).
Frivillige: Henrik Følbæk Nielsen.

KOLOFON

»Hillerød nu – og bestemt også i fremtiden! Hillerød Byforum i fuld fart med tiltag,
der skal gøre bymidten mere indbydende« er udgivet af Hillerød Byforum i januar
2018, og beskriver de resultater der er opnået siden den stiftende generalforsamling
20. marts 2017 og de tiltag, der er på trapperne.
Forside: Frederiksborg Slot og Den Lille Færge ved Spring Night. Foto: Frederik Frost/C4
Tekst og redaktion: Erling Madsen/ajour
Design: Lars-B.dk og FrederiksborgCentret
Tryk: Hillerød Grafisk

Torvet med udsigt til Frederiksborg Slot
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DET ER IKKE »FARLIGT« AT SAMARBEJDE

Samarbejde, tillid, samtale og et brud med traditionerne skaber innovationen
- Vi har flere steder vist, at vi kan få rykket nogle ting fordi vi samarbejder – og flere
har fundet ud af, at det ikke er »farligt« at samarbejde!
Sådan lyder noget af forklaringen på, at Hillerød Byforum allerede efter få måneder
har opnået flere og markante resultater, når man spørger formanden Carsten Larsen.
Han har som direktør på 16. år i FrederiksborgCentret været en af drivkræfterne i det
kulturelle samarbejde i byen, hvor alle tidligere sad og vogtede på hinanden.
Hillerød Kunstdage, Kulturnatten, Sankthans på Posen, Hillerød Slotssø Byfest og Hillerød Elite Idræt er nogle af de mange eksempler på, at mange går sammen og er med
til at sætte Hillerød på landkortet som en kulturby.
- Tingene lykkes, fordi vi alle sammen arbejder målrettet på at få den bedste løsning
– og så bakker vi op om den løsning, vi er blevet enige om. Dét samarbejde, vi har
haft på kulturområdet, er jeg sikker på har været en væsentlig inspiration for Hillerød
Byforum, mener Carsten Larsen.

DET BREDE OG GODE FUNDAMENT

Direktør Erik Helmer Pedersen fra C4 er enig i, at det lange tilløb , hvor borgere, politikere og erhvervsdrivende blev inddraget, har været en god investering, fordi det har
givet et godt fundament at arbejde videre fra.
- Hillerød har uden tvivl en stor grad af sammenhængskraft. Vi kender hinanden og har
tillid til hinanden. Og nu har vi et fælles rum at gå ind i: Vi lægger vores kasketter og
samarbejder til gavn for Hillerød – og så tager vi kasketterne på og går vi tilbage og
arbejder for dét, vi er blevet enige om, siger Erik Helmer Pedersen.
Erik Helmer Pedersen fremhæver også en anden vigtigt ting ved samarbejdet:
- Vi har skabt en samlet ramme for at de frivillige og kulturen kan udvikle deres kreative sider og tænke innovativt, mens »tandhjulene« rundt om dem får det til at køre.

Travaljestævne til Hillerød Slotssø Byfest
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VERDENS BEDSTE SKRÅPLAN …

Torvet skal via en helhedsplan være funktionelt og bevare sin karakter og
sideløbende skal torvemarkedet sættes i system

DE FIRE NØGLEORD

Kommunens tidligere direktør for Børn, Familier og Kultur Leo Knudsen har været med
til at løbe det i gang siden 2016, og han siger om udviklingen:
- Der er utrolig mange kræfter engageret i Hillerød – men i hver sin lille niche. I Hillerød Byforum mødes vi i samtalen, og de fire nøgleord er: Innovation, koordinering,
beslutningskraft og handlekraft.
Leo Knudsen mener også, at når det hele er kommet så godt fra start, handler det
også om, at bryde med traditionerne i Foreningsdanmark, hvor vi plejer at lave en
forening på traditionelvis – her er der tale om et mere uformelt forum, som samlet
interessenter, der ellers ikke ville sidde ved samme bord:
- Vi har brudt med en mangeårig tradition, fordi sådan er verden ikke mere.
Det er et paradigmeskift i forhold til, hvordan
man skaber innovativ udvikling.

Foto: Claus Beyer

Torvet, Hotel København
og Slottet på et udateret
fotografi.
Postkort fra Lokalhistorisk Arkiv/
Hillerød Bibliotek

Et skråplan er normalt ikke det bedste i verden – men i Hillerød er der et meget vigtigt
skråplan, som også er et omdrejningspunkt for bymidten: Torvet.
Hældningen gør, at man visuelt bliver draget mod Slotssøen, færgens anløb og med
udsigt til Frederiksborg Slot.
I årtier har der været snakket om, hvordan Torvet kan gøres endnu mere attraktivt, og
der har været flere tilløb – men nu sker der noget takket være Hillerød Byforum, hvor
arbejdsgruppen Torvegruppen har koordineret indsatsen for at gøre Torvet til et endnu
mere rart sted at opholde sig:
- Det er en selvbestaltet gruppe af borgere, der har sat sig sammen og som har givet
inspiration til politikerne. Og nu er Torvegruppen skrevet ind i Hillerød Kommunes
budget – det er helt unikt!, lyder det fra Torvegruppens formand Leo Knudsen.
Han glæder sig over, at borgerne, kulturen, historikere, erhverv, ejendomsejerne,
politikerne og forvaltningen samarbejder på en helt ny måde, der giver det fremtidige
arbejde med udviklingen af bymidten et spændende perspektiv.

TO PARALLELLE FORLØB

Torvegruppen har kigget på indholdet, mens kommunen nu ser på det tekniske. Kommunens opgave er blandt andet at udbyde opgaven med at udføre helhedsplanen og
sørge for, at den kommer i høring, så alle interessenter får mulighed for at kommentere:
- Det handler i høj grad om borgerinddragelse, understreger Leo Knudsen.
Indholdet er ikke fastlagt i detaljer; der er tale om visioner og principper, som et
arkitektfirma skal arbejde videre med. Undervejs drøftes det løbende med Hillerød
Byforum, kommunens forvaltning og politikerne, og den endelige helhedsplan skal så
godkendes af byrådet og så sendes den senere i 2018 i høring, så alle har mulighed
for at give deres besyv med.
Men fordi der nu i løbet af 2018 ligger en opgave med finpudsning, høring og licitation,
betyder det bestemt ikke, at Torvegruppen passivt sidder og venter. Det handler om,
at Torvet skal gøres til et attraktivt sted for borgere og gæster:
- Vi arbejder også med at indføre Torvedage, og der er ingen grund til at sidde og
vente på helhedsplanen – la’ os komme i gang!, lyder det fra Leo Knudsen.
Mandag 22. januar 2018 inviterer Torvegruppen derfor til et informationsmøde for alle
interesserede i FrederiksborgCentret, hvor målet er at danne foreningen Hillerød
Torvemarked, som så skal stå for at skabe et fast, inspirerende torvemarked.
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KOMMUNEN TRÆDER ET SKRIDT TILBAGE, OG
BYENS AKTØRER TRÆDER ET SKRIDT FREM
Og så skal de samles på en ny måde, fortæller Julie Holck,
som rådgiver om byudvikling

- Det handler om at kommunen skal træde et skridt tilbage og byens aktører skal træde et skridt frem – og så skal de samles på en ny måde, siger Julie Holck.
Hun rådgiver via firmaet LivingCities i byudvikling med fokus på blandt andet handel,
byliv og partnerskaber og et omdrejningspunkt er TCM: Town Center Management; et
fællesskab, hvor man investerer i sin egen forretning ved at investere i helheden.
Julie Holck fortæller, at TCM er i vækst rundt om i verden og alene i Danmark arbejdes
der p.t. med det i 11 byer. Hun er imponeret over det høje aktivitetsniveau og de
mange resultater allerede efter kort tid i
Hillerød.

FLERE MENNESKER, ØGET OMSÆTNING

TCM skal gøre en bymidte mere attraktiv
og dermed tiltrække flere mennesker, så
omsætningen stiger. Begrebet har siden
1980’erne spredt sig over Nordamerika,
Europa, Australien og New Zealand, og
ifølge Julie Holck er det »en bymidtesamarbejdsmodel baseret på frivilligt samarbejde typisk mellem kommune, handel/
service og ejendomsejere i en bymidte«,
hvor borgerne også kan inddrages.
I 1990’erne oprettede flere lande
paraplyorganisationer for bymidtesamarbejde, og EU satte fokus på begrebet
ved at betale for projektet TOCEMA
Sankthans på Posen
(TOwn CEnter MAnagement) fra 200507; et projekt, der samlede et netværk af
organisationer, myndigheder og handelskamre fra Belgien, Frankrig, Storbritannien, Irland, Spanien, Italien, Østrig, Sverige og
Polen. Målet var at udvikle og udbrede TCM, så der kommer endnu flere levende og
bæredygtige byer.
Og der er tale om en særdeles fleksibel form, hvor de lokale behov er afgørende:

Træet tændes ved Christmas Night
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HILLERØD ER SOM ET STORMAGASIN

Flere end 200 butikker og massevis af kulturtilbud er samlet i gåafstand fra
Torvet – og nu sørger en hjemmeside for, at alt kan findes ét sted
- Hillerød er som et stormagasin: Der er flere end 200 butikker – og nu kan forbrugerne får et samlet overblik. Og ikke nok med det: De kan også se alle de mange
aktiviteter, der året rundt finder sted, fortæller citykoordinator Mette Kragh Faurholdt
fra Hillerød Byforum.
Adgangen til alle disse informationer er hjemmesiden www.hillerod.nu, som blev lanceret 1. december 2017.
Udover at fortælle om butikker, caféer, restauranter, sundhed og oplevelser, er der
også praktiske informationer om blandt andet toiletter, parkering, tog og busser.

ET HAV AF TING NÆR TORVET

For at gøre det endnu nemmere for (for)brugerne, er der mulighed for at klikke på et
hjerte ved de enkelte artikler: Så samles favoritterne på Min Side, som forbrugeren
nemt kan finde dem en anden gang.
Og som der står på hjemmesiden:
»Hillerød skiller sig ud fra andre byer ved at have samlet mange aktiviteter i gå- og
cykelafstand fra Torvet, uanset om man skal shoppe eller spise, til koncert eller på
museum, i banken eller til frisøren. Frederiksborg Slot er Hillerøds smukke vartegn og
Christian IV’s fødested. Med Gribskov som nabo er Hillerød et godt udgangspunkt for
at kombinere kultur, friluftsliv og shopping.«

FINDER BUTIKKER, DE IKKE VIDSTE FANDTES

Mette Kragh Faurholdt nævner som eksempel, at tidligere skulle en forbruger, som
eksempelvis var interesseret i dametøj, søge på et hav af sider – og selv finde ud af,
hvilke.
- Nu er det hele samlet ét sted – og mange vil formentlig opleve, at de finder butikker,
de slet ikke vidste fandtes i Hillerød! De får en samlet indsigt i, hvad Hillerød har at
byde på, bemærker hun.

- TCM har ingen formelle rammer i forhold til finansiering og medlemskab, men kan
tage forskellige former; det er etableringen af partnerskabet og målsætningen om i
fællesskab at skabe mere attraktive bymidter, der definerer tilgangen, forklarer Julie
Holck.

PLANEN FOR HILLERØD

Hillerød Byforum har i juli 2016 lanceret »Forretningsplan TCM Hillerød. Nordsjællands
handels- og kulturcentrum gør det, der skal til for at skabe en virkelig attraktiv by«.
Forretningsplanen beskriver hvorledes private og offentlige aktører i Hillerød Kommune i fællesskab får mulighed for at tage mere ansvar for de byrum, som de bor i
og driver forretning i. Det kan f.eks. være at vedligeholde byrummet, gøre det renere,
gøre det tryggere at færdes i, afholde events, der kan samle beboerne eller lokke folk
til udefra, og gøre det mere tilgængeligt.

Citykoordinator
Mette Kragh Faurholdt
fra Hillerød Byforum
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TRAFIK OG AFFALD KAN HÅNDTERES SMARTERE
Samarbejde om nye løsning er allerede i gang i Slotsgade

Hvordan kan flere interesser tilgodeses, når det gælder kørsel i gågaden og parkering
i bymidten? Kan affaldet håndteres på en smartere, mere bæredygtig og økonomisk
fordelagtig måde?
Tre arbejdsgrupper under Hillerød Byforum er på vej med bud på løsninger:
- Vi inddrager eksterne eksperter og regner med i løbet af januar at have et oplæg
klar til det nye byråd, fortæller Erik Helmer Pedersen, som er formand for gruppen, der
har set på fleksibel parkering.
Cirka hver fjerde parkeringsplads i bymidten er ejet af Hillerød Kommune, og arbejdsgruppen kigger på, om parkeringen kan reguleres; eksempelvis ved at den første del
gøres gratis.
Det handler igen om at gøre det attraktivt at handle i Hillerød.

Tung trafik i Helsingørsgade
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GIV DIT BESYV MED OM SKILTENE OG DEN NYE
VEJVISNING FOR TURISTER

ALTERNATIV PARKERING

Med udgangspunkt i Hillerød Station laves et pilotprojekt
med ny form for skiltning

På den ene side er det fint, at det er muligt at køre i gågaden – men på den anden
side overholdes reglerne for kørsel og parkering i Slotsgade ikke, og det giver let
kaotiske forhold.
En arbejdsgruppe har derfor kigget på, om der – eksempelvis ved bedre skiltning –
kan gøres noget:
- Siden reglerne blev lavet er der sket meget: Eksempelvis får butikkerne leveret varer
mange gange om dagen, og det er ikke altid vognmændene er klar over, at i stedet
for at køre og parkere i Slotsgade, så er der gode alternativer ved at parkere på den
anden side af bygningerne, fortæller projektkonsulent Henrik Følbæk Nielsen fra
Hillerød Byforum.
Derfor vil politikerne meget snart få et forslag til, hvordan der kan justeres hist og pist.
Henrik Følbæk Nielsen siger, at venlig information er nøgleordene: Eksempelvis kan
skiltningen gøres bedre, så vognmænd bliver klar over, at de sagtens kan levere varer
via andre veje og i stedet for at uddele p-bøder til dem, kan de få en parkeringsvejledning under vinduesviskeren.

Det er ikke nogen tilfældighed, at der er tegnet et hjerte på kortet på bagsiden: For
det er hjertet af Hillerød, det drejer sig om. Men der er også to udfordringer, når det
gælder folk, der færdes i byen; ikke mindst turister:
• Slottet og stationen opleves afkoblet fra bykernen.
• Identitet som Slotsby kommer kun til udtryk få steder i byen.
Dét har en arbejdsgruppe i Hillerød Byforum set på, og der er lavet et oplæg til, hvordan skiltningen kan gøres bedre og mere informativ – og de første resultater vil blive
synlige i begyndelsen af 2018:
- I samarbejde med DSB, som bygger den gamle stationsbygning om, laver vi et pilotprojekt: Vi vil gerne have folks reaktioner inden vi går videre. Nu tager vi ideerne ud i
virkeligheden og vil se, om det virker efter intentionerne, fortæller byplanarkitekt Anne
Klit Nielsen fra Hillerød Kommune.
Udover at skiltene skal hjælpe med at finde vej gennem byen, skal de også byde på
informationer og oplevelser – og suppleres med mere fleksible byrum (som omtales
på side 10).
- Man skal få inspiration og få en historien om byen, når man går gennem byen, siger
hun.

SAMARBEJDE OM AFFALD

En arbejdsgruppe har kortlagt, hvordan affald håndteres fra ejendomme, kontorer og
butikker, og Henrik Følbæk Nielsen siger, at der eksempelvis er 60 baggårde og 200
forskellige aftaler om afhentning af affald!
Hver ejendomsejer og hver butik har »kun« tænkt på at fjerne eget affald – men nu er
der sat en indkøbsaftale op om afhentning af affald:
- Det er blevet positivt modtaget og flere har allerede startet et samarbejde – og nogle
af dem sparer op til 60 % af de udgifter, de hidtil har haft, siger Henrik Følbæk Nielsen.
Samarbejdet – som passer fint med at Hillerød Kommune vil være en miljøbevidst
kommune – skal udbygges i løbet af 2018. Bl.a. kan butikker snakke sammen om, hvad
de hver især har af affald:
- Pap og plastik kan de få penge for, når det samles til genbrug fremfor bare at blive
smidt ud, nævner Henrik Følbæk Nielsen som eksempler.
Udover at indsamlingen bliver bæredygtig, mere effektiv og med økonomiske fordele,
så betyder samarbejdet, at der fremover vil køre færre renovationsbiler, så trafikbelastningen også nedsættes.
I dag er der miljøstationer – som gør det muligt at sortere affaldet - ved SlotsArkaderne og Gallerierne – nu vil der blive kigget på, om de kan indrettes så de tilgodeser
flere og om der skal flere miljøstationer til.

MASSER AF FORSKELLIG INFORMATION

Dét, som borgerne meget gerne må kommentere, er hvordan de opfatter de forskellige skilte og andre byrumselementer, som skal guide besøgende på vej gennem byen.
Pilotprojektet bruges til at vise prototyper, hvor der arbejdes med farver, størrelse og
læsbarhed. Der vil også blive sat grafer og plancher op på vægge og hegn, ligesom
der bliver malet informationer på fliserne.
Med erfaringerne fra pilotprojektet vil informationsskilte m.v. blive rullet ud på hele
strækningen gennem byen fra stationen til slottet.
Byplanarkitekt Anne Klit Nielsen
fra Hillerød Kommune foran
Hillerød Station: I samarbejde med
DSB laves et pilotprojekt om skiltning.
Foto: Erling Madsen

DIALOG MOD DEN BEDSTE

Der er lagt op til, at vejen til den bedste løsning går via dialog:
- I forhold til både vejvisning og fleksible byrum, vil vi gerne lave et arrangement, hvor
vi drøfter de forskellige tiltage med butiksdrivende, kulturlivet, grundejere og andre
som har lyst til at engagere sig i forhold til at give bymidten et løft. Særligt når det gælder de små tiltag, som kan gøre en forskel, understreger Anne Klit Nielsen.
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SAMARBEJDE OG FÆLLESSKAB SKAL SIKRE
HILLERØD OVERLEVER

Hillerød med en omsætning på to milliarder kroner er blandt landets 210
handelsbyer – men i løbet af 12-15 år reduceres tallet til 30: Og kun de, der
udvikler byrum og aktiviteter vil overleve
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BYENS SKAL INDRETTES PÅ EN NY MÅDE
Det vil også øge kreativiteten, så endnu mere udvikles

Det handler om at indrette byen på en anden måde, som vil give inspiration til kreativiteten – og dermed vil der ske endnu mere udvikling, så byen bliver endnu mere
attraktiv.
Når alle interessenter går sammen, kan man ved relativt simple greb kan gøre det
indbydende og oplevelsesrigt at gå rundt i byen. Fx at lave opholdszoner og aktivitetszoner langs gågaden, Søstien og passagerne samt arbejde med facadernes udtryk.
Dét er kort fortalt humlen i begrebet »fleksible byrum«, som en arbejdsgruppe under
Hillerød Byforum har kigget på.
- Det har været et spændende samarbejde, og vi har både kigget på nogle ting, der
for få midler kan gøre noget mere indbydende, og på større projekter, siger byplanarkitekt Anne Klit Nielsen fra Hillerød Kommune.
Hun fremhæver, at det i høj grad drejer sig om at inddrage alle interessenter, så derfor
er dialog og samarbejde nøgleordene.
Skilte og andre byrumselementer som fx spor på belægningen skal sikre, at det bliver
nemt at finde vej fra A til B, men også at der tilføres et oplevelsesmæssigt lag, hvor
byens historie, særlige steder og tilbud præsenteres for den besøgende på en spændende måde.

Søstien

SKRÆMMENDE FREMTID

SØSTIEN OG PASSAGERNE SKAL LØFTES

Søstien er i fokus som et sted, der relativt nemt kan gøres meget flottere og mere
attraktivt. Her er der krat, som kan ryddes, og gamle hegn, som kan fjernes eller renoveres. Der er også nogle grafittiklædte passager fra gågaden ned til Søstien, som kan
shines op.
- Vi har i februar et idékatalog klar, og det vil vi bruge til at få en snak mellem grundejerne, kommunen og Byforum, oplyser Anne Klit Nielsen.
Arbejdsgruppen har også kik på enderne af gågaden, hvor der kan arbejdes med
byrummet, så det tydeligere signaler, at hér starter gågaden.
Beplantning, inventar og kunst er nogle af de elementer, som kan være med til at gøre
byen endnu mere indbydende.

TEMALEGEPLADS PÅ POSEN

Børnene er der også tænkt på:
- For børnefamilierne mangler der en legeplads ved Posen, siger Anne Klit Nielsen.
Posen har også forbindelse til Søstien, men det er et lidt større projekt at indrette en
legeplads – ikke mindst fordi det skal være en temalegeplads: Fantasifuld leg, historiefortælling, eventyr og mystik er nøgleordene.
Så på den måde lægges også op til Slotsbyen – og slottet kan jo ses over søen fra
Posen. Både Frederiksborg Slot og parforcejagtlandskabet, som er på UNESCO’s
verdensarvsliste, vil indgå.
Selv om Posen – eller Byparken, som er det officielle navn – bruges til mange arrangementer året rundt, er budet, at parken i endnu højere grad kan udvikles til at være
et åndehul, mange vil søge til.
Oplægget nævner, at legepladsen vil være oplagt for børnefamilier og udformningen
skal gøre, at familierne kommer igen. Men den er ikke kun for børn:
»Børnene er i fokus, men det er ligeledes et vigtigt tema, at også voksne og turister
finder legepladsen inspirerende gennem sin historiefortælling og den levende atmosfære legepladsen skal være med til at skabe på Posen.«, hedder det i oplægget.
Der er politisk opbakning til disse ting, og derfor arbejder Hillerød Kommune nu med
at få tingene ført ud i livet i løbet af 2018.

- Den største udfordring er at få endnu flere til at støtte op om fællesskabet: det er i
kraft af fællesskabet, at vi er nået så langt, konstaterer citykoordinator Mette Kragh
Faurholdt fra Hillerød Byforum.
Hun tilføjer, at C4 i flere år har gjort meget for at samle handlen og de seneste fire år
er der sket et stigning i medlemstallet i Cityforeningen, som også har optrappet sam
arbejdet med SlotsArkaderne.
Noget af dét, der samarbejdes om, er et fælles tidspunkt for Open By Night-dagene
– og det er ét af mange eksempler på, at flere går sammen for at skabe endnu flere
aktiviteter, så byen tiltrækker kunder.
I årevis har C4 og butikkerne stået for en række initiativer, som eksempelvis Spring
Night med grønt lys på træerne i Slotsgade og på Slottet. Halloween-aktivieter,
Julemøllen, lysudsmykningen i bymidten til jul, juleboder på Torvet og Den Levende
Julekalender, som hverdag i december samler op mod 200 børn, er andre.
Sideløbende har kulturen i byen de senere år optrappet sit samarbejde, og det er
derfor naturligt, at alle de mange interessenter nu mødes i Hillerød Byforum, så der
kommer endnu mere knald på aktiviteterne året rundt.
Hillerød Slotssø Byfest og Sankthans på Posen er nogle af de kulturelle arrangementer, som samler byen og trækker endnu flere til. Både byens egne borger og folk fra et
stort opland.

SlotsArkaderne

Ifølge Mette Kragh Faurholdt handler det i høj grad om at bruge Hillerøds fantastiske
historie som udgangspunkt – og det er derfor én af de vigtige opgaver for Hillerød
Byforum hele tiden at få inddraget nye butikker, restauranter, liberale erhverv og ejendomsejere i bymidten.
Og det handler ikke »kun« om at gøre byen livligere og sjovere og sætte omsætningen i vejret: Der er også et skræmmende fremtidsperspektiv:
Institut for Centerplanlægning offentliggjorde i maj 2017 rapporten »Detailhandelen og
bymidterne – Udvikling og udfordringer«.
Hér noteres, at omsætningen på dagligvarer i Hillerød bymidte i perioden 2013-15 steg
fire procent til 796 millioner kroner, og omsætning på udsalgsvarer steg i perioden
2013-2016 med 12 procent til 1,277 milliarder kroner.
Altså et godt udgangspunkt med en stigende omsætning på lige over to milliarder kroner.
Problemet er bare, at rapporten fortæller, at der i dag er 210 handelsbyer i Danmark
– men i løbet af 12-15 år vil det være reduceret til 30 handelsbyer:
For at sikre Hillerød en plads blandt de 30 overlevende handelsbyer er udvikling af
byrum og aktiviteter essentiel – og midlet til målet er samarbejde.
Hillerød Kommune vision opremser målet for udviklingen af bymidten: »Det er dejligt at
komme her, at være her, at mødes – at opleve, handle og bruge bykernens mange rum.«

Frederiksborg Slot iklædt grønt lys ved Spring Night
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